
तळुशी �ववाह �वधी

�ीहरी�व�णचूा तळुशीशी �ववाह लावण �ेवधी .
�ववाहा�या पवू� �दवशी तळुशीवृंदावन सारवनू
सशुो�भत करतात. वृंदावनात ऊस व झ�डचूी फुलाचंी
झाड उेभी करतात. तळुशी�या मळुाशी �च�चा व
आवळ ठेेवतात. तळुशी �ववाह का�त�क� एकादशी
पासनू पौ�ण�मपेय�त कोण�याही �दवशी करावा �यात
उ�रा भा�पद, रवेती व अ��नी ही न�� तेळुशी
�ववाहाला ��े मान�यात आल आेह.े

का�त�क श�ु �ादशीस तळुशी �ववाह झा�या नतंर
चातमुा�सात जी �त घेतेललेी असतील �या सवा�ची
समा�ती करतात. व चातमुा�सात ज पेदाथ�
व�य� केल अेसतील त पेदाथ� �ा�णाला दान क�न
मग �वत: सवेन करतात.



तळुशी ही घरोघरी असणारी एक अ�यतं प�व� व
उपय�ु वन�पती आह.े��यके �ह�� कुटुंबीया�ंया
घरासमोर वृंदावन असत.े आजकाल जागअेभावी
वृंदावन बाधंण शे�य नाही �हणनू माती�या कुंडीत
तळुशीच रेोप लावतात.

तळुशी ही कृ�ण�वज राजाची क�या , क�य�ेया
अनपुम स�दया�मळु �ेतला तळुशी ह नेाव पडल.े
तळुशीच मेह�व आ�ण माहा��य अन�यसाधारण आह.े
दवेपजूा , �ा� यासाठ� तळुस अव�य लागत.े
भगवान �ी�व�णसू तळुस अ�यतं ��य
आह.े �हणनू तळुशीला ह�र��या �हणतात. �ीकृ�ण
जीवनी, वृंदा, वृंदावती, �ीदवेी, न�ंदनी, ल�मी,
महाल�मी अशी ही तळुशीच नेावे
आहते.

तळुशीच धेा�म�कआ�ण शा��ीय मह�व
आरो�य ��ाही तळुस मानवाला अ�तशय
उपायकारक ठरली आह.े तळुशीत काब�न वाय शूोषनू
घऊेन ऑ�सीजन वाय सूोड�याचा गणुधम� जा�त



�माणात अस�यामळु शेरीर �नरोगी राह�यास
उपयोग होतो. दारात तळुशीच झेाड असल के�, घरात
�पसवा व �हवतापाच जेतं सूहसा �शरकाव करीत
नाही. तळुशीप�ाचंा अक�
बया�च आजारावंर रामबाण उपाय ठरतो.पजू�ेया
सा�ह�यात तळुशीप� गरजचे अेसत.े �या�शवाय दवे
�साद �हण करत नाहीत, अस मेानल जेात.े

नवमी, दशमीच �ेत व पजूा क�न नतंर�या �दवशी
तळुशीच रेोप �ा�णाला दान करण अे�यतं शभु
मानल जेात.े �नानानतंर रोज तळुशी�या रोपाला
पाणी दणे आेरो�यासाठ� उ�म मानल जेात.े जथेे
आह तेळुशीच पेान तथे वेसे
नारायण अशी सतं बहीणा बाईन तेळुशी महा��याची
थोरवी गायली आहते.

तळुशी �ववाह कसा करावा?
तळुशी �ववाहा�या तीन म�हन आेधीपासनू तळुशी�या
रोपाला �नय�मत पाणी घालनू �याची पजूा करावी.
म�ुता�नसुार म�ंो�चारण क�न दाराला तोरण लावा व



मडंप लावा.चार परुो�हताकंरवी गणपती-मातकृा पजूा
कराव.े

यानतंर ल�मी-नारायणाची मतू� व तळुशीप�ासोबत
सोन वे चादं�ची तळुस आसनावर ठेवावी.
यजमानान पे�नीसोबत उ�रा�भमखु आसन �हण
कराव.े

गोरज म�ुता�वर (वराच)े दवेाच पेजून कराव.े
म�ंो�चारास�हत क�यसे (तळुशीस) दान
कराव.ेयानतंर हवन व अ�नीभोवती स�तपद� पणू�
करावी. नतंर व�� व आभषूण घेाला�वत.नतंर �ा�ण
भोजन करवनू मग �वत: अ� �हण कराव.े शवेट�
मगंला�कानंी �ववाह लावावा.
तळुशी �ववाह �त कथा
काचंीनगरीत कनक नावाचा राजा होता. �याला
नवसान एेक मलुगी झाली �तच नेावं �कशोरी होत.े
�तची प��का पा�न �यो�तषान सेा�ंगतल जेो
�त�याशी �ववाह करले �या�या अगंावर �वज पडनू तो
मरले. एका �ा�णान �ेकशोरीला �दादशा�री �व�णू



म�ं सा�ंगतला �या म�ंाचा जप करावा, तळुशीची
पजूा व का�त�क श�ुद नवमीला �व�णशूी �ववाह
लावावा अस �ेत �यानंी सा�ंगतल वे ती �या�माणे
क� लागली.
एकदा एक ग�ंयान �ंतला पा�हल वे तो �त�यावर
मो�हत झाला मा�ळणी�या मदतीन �ेयान �े�ी वषे
घऊेन �या मा�ळणी बरोबर तो �कशोरीकड आेला. ती
मा�ळण �हणाली, ही माझी मलुगी आह.े फुलाचंी
रचना कर�यात तरबजे आह.े तलुा दवेासाठ�
फुला�ंया नाना �कार�या रचना क�न दते जाईल.
गधंा �कशोरीकड देासी �हणनू रा� लागला. काचंी
राजाचा प�ु मकुंुद हा ही �कशोरीवर मो�हत झाला. तो
सयूा�ची खपू उपासना करायचा. सयूा�न �ेव�ात ��ातं
दऊेन
�याला सा�ंगतल कं�, त �ूकशोरीचा नाद सोडनू दे
�त�याशी �ववाह करणारा वीज पडनू मरले. मकुंुद
सयूा�ला �हणाला, त�ुया सार�या दवेाला �तच वंधै�
टाळता यईेल. �कशोरी मला लाभली नाही तर मी अ�्
पाणी व�य� क�न म�न जाईन. सयूा�न �ेकशोरी�या



वडीलानंा ��ातं दऊेन सा�ंगतल के� राजप�ु
मकुंुदाला त आूपली मलुगी द.े कनक राजला हा
�ववाह मा�य करण भंाग पडल.ं का�त�क �दादशी ही
ल�नाची �तथी ठरली. ग�ंयाला ह सेव� कळल.ं तो खपू
�:खी झाला, व �यान ठेरवल कं�, ल�न मडंपात
जा�याआधी �तचा हात धरायचा �याच वळे�
मघेगज�नासंह �वजा कडकड�या �कशोरीही भाबंावनू
गलेी व ती
बाहरे आली व ग�ंयान �ेतचा हात धरला व �याच �णी
ग�ंया�या डो�यावर वीज कोसळली व तो मरण
पावला. नतंर राजप�ु मकुंुद या�याशी �तचा �ववाह
झाला. तळुशी �ता�या �भावान �ेकशोरीच वेधै�
टळल.ं

तळुशी �ववाहामागील अथ�
तळुशीच एेक पान दवेा�या समक� बस�याचे
साम�य� ठेवत.े तळुशी �हणजचे
'तलुा संा��य�ंय�त नाशयती इ�त तलुसी ।'
दवेाला पणू�पण वेर�याची �मता राधा, स�यभामा,



���मनी व सोळा हजार प�रा�यामं�यहेी नाही.
दवेाला वर�यासाठ� जो प�व� गधं व ��दा, सा��वक
एकातं हवा तो तळुशीत आह.े

आषाढ� एकादशीला झोपलले देवे ज�ेहा जागे
होतात, �यावळे� हरीव�लभा तळुशी
�याचंी �ाथ�ना ऐकत.े तळुशी �ववाह दवे जागे
हो�या�या काळातील प�व� सोहळा मानला जातो.
तळुशी �ववाह सपंणू� व�ैणवी चतेन�ेारा पा�हलले एेक
महा�व� आह,े �यात दवे �वत: खाली उतरतात व या
प�ृवीतलावर अणरूणेूंना
तजेान �ेकाशमय करतात. तळुशी �ववाहाचा सरळ
अथ� तळुशी�या मा�यमातनू दवेानंा आवाहन करणे
असा होतो. तळुशीला केललेी �ाथ�ना दवेापंय�त
पोहोचत.े यामळु तेळुशीला सामा�याचंा क�पव�ृ
सबंोधतात. आप�यात
दवेापंय�त पोहोच�याच सेाम�य� नसत.े तळुशी आपले
�:ख ऐकून त देवेापंय�त पोहचवत,े अस मेानल जेात.े
�हणनूच तळुशी �ववाह केला जातो.



-------------

तळुशी �ववाह �वधी

पजुलेा �ारभं कर�यापवू� आई-व�डल,ग�ु, दवे,
व�र� सवा�ना नम�कार करावा.

तदन्तंर �वतः ला व आ�त�व�कय, नातवेाईक यानंा
गधं (कुंकुवाचा �टळा )लावनू पजुलेा बसाव.े

सव��थम आचमन व �ाणायम कराव -े

(हातात पळ�न तेीन वळेसे पाणी �याव )े



ॐ केशवाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।

[वरील म�ं झा�यावर हातात पाणी घऊेन खाली
सोडाव]े

ॐ गो�व�दाय नमः ।ॐ �व�णव नेमः ।ॐ मधसुदूनाय
नमः ।ॐ वामनाय नमः ।ॐ �ीधराय नमः ।ॐ
���व�माय नमः ।ॐ �षीकेशाय नमः ।ॐ
प�नाभाय नमः ।ॐ सकंष�णाय नमः ।ॐ वासदुवेाय
नमः ।ॐ दामोदराय नमः ।ॐ ���ुनाय नमः ।ॐ
अन�ु�ाय नमः। ॐ प�ुषो�माय नमः ।ॐ
अधो�जाय नमः ।ॐ नर�स�हाय नमः ।ॐ अ�यतुाय
नमः ।ॐ जनाद�नाय नमः ।ॐ उप��ाय नमः ।ॐ हरये
नमः। ॐ �ीकृ�णाय नम:

( तदन्तंर �ाणायाम कराव )े



�ाणायाम

ॐकार�य ��ा ऋ�षद�वी गाय�ी छ�दः अ��नः
परमा�मा दवेता श�ुलो वण�ः सव�कमा�र�भ �ेव�नयोगः
।

ॐआपो �यो�त�र�त �शरसः �जाप�तऋ�षय�ज�ुछ�दो
��ा��नवायसुयूा� दवेताः �ाणायाम �ेव�नयोगः ।

ॐ भःू ॐ भवुः ॐ �वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ
स�यम ।् ॐ त�स�वतवु�र�ेय भंग� दवे�य धीम�ह
।�धयो यो नः �चोदयात ।् ॐ आपो �योती रसोऽमतृं
�� भभूु�वः �वरोम ।्

दवेतावदंन व �ाथ�ना करावी
(हात जोडनू पढु�ल नमन वे �ाथ�ना करावी )



�ीम�महागणपतय नेमः। इ�दवैता�यो नमः। �ी
ग�ु�यो नमः। कुलदवेता�यो नमः।�ामदवेता�यो
नमः। �थानदवेता�यो नमः। वा�तदुवेता�यो
नमः।सव��यो दवे�ेयो नमः। मातृृ�पत�ृयो नमः।
सव��यो �ा�ण�ेयो नमः। �ी तलु�य नैमो नमः।
�ार�धकाय� �न�व��नम�त।ु
�यानतंर �ाथ�ना �हणावी

समुखु�कैद�त� क�पलो गजकण�कः ।
ल�बोदर� �वकटो �व�ननाशो गणा�धपः ।।
ध�ूकेतगु�णा�य�ो भालच��ो गजाननः ।
�ादशतैा�न नामा�न यः पठे�छृणयुाद�प ।।
�व�ार�भ �ेववाह चे �वशे �ेनग�म तेथा ।
सङ्�ाम सेङ्कट चेवै �व�न�त�य न जायत ।े।
श�ुला�बरधर दंवे शं�शवण�चतभुु�जम ।्
�स�वदन �ंयायते स्व��व�नोपशा�तय ।े।
सव�म�लमा��य �ेशव सेवा�थ�सा�धके ।



शर�य �ेय�बके गौ�र नाराय�ण नमोऽ�ततु ।े।
सव�दा सव�काय�ष नुा��त तषेामम�लम ।्
यषेा �ं�द�थो भगवा�म�लायतन हं�रः ।। तदवे ल�नं
स�ुदन तंदवे ताराबल चं��बल तंदवे ।
�व�ाबल दंवैबल तंदवे ल�मीपत ते�ऽ��यगु �ंमरा�म ।।
लाभ�तषेा जंय�तषेा कंुत�तषेा पंराजयः ।
यषेा�म�द�वर�यामो �दय�थो जनाद�नः । �वनायकं ग�ुं
भानुं���व�णमुह�ेरान ।्
सर�वत� �णौ�यादौ सव�काया�थ��स�य ।े।
अभी��सताथ��स��थ�प�ूजतो यः सरुासरुःै ।
सव��व�नहर�त�म गैणा�धपतय नेमः ।।
सव��वार�धकाय�ष �ुय���भवुन�ेराः ।
दवेा �दश�त नुः �स�����शेानजनाद�नाः ।।

तदन्तंर दशेकालो�चारण करावे
�त�थ�व��ण�ुतथा वार� न�� �ंव�णरूवेच।योग� करणं
चवै सव� �व�णमूय जगत। आ� एवगंणु�वश�ेायां



शभुप�ुया�तथौ।

सकं�प
�यानतंर सकं�प करावा
मम आ�मन:सकलशा� परुाणो�फल�ा�तथ� �ी
तलुसीदवेी�ी�यथ�म अ�माकं सव�षा सकलकुटुंबाना
�मे�थयै�, अभय,आय,ु आरो�य, ए�ैय�, अ�भव�ृथ�
सम�तमगंलावा��यथ�च तलुसीकृपा �सादाथ� �ी (नाव
व गो� �हणाव)े अ� शभुयोग,े शभुकरण,े शभुवासर,े
का�त�क �तथौ ----��तवा�ष�क �व�हतम यथा�ानने
यथा�म�लतोपचार�� �ैी
�व�णमुहागणपतीचतलुसीपजुनम क�र�य।े
( हातातील पाणी ता�हणात सोडाव )े

( सकं�पात पचंागंात बघनू �या�दवशीच वेार,न��,
योग करण, �तथी पा�न �हणाव )े

आसनश�ुद�



प�ृवीती म�ं�य म�ेप�ृ ॠषी :।कुम� दवेता। सतुलं
छदं आसन �ेव�नयोगः।

षडगं�यास

�ी तलु�य नैमः। �दयाय नमः।
�ी तलु�य नैमः। �शरस �ेवाहा।
�ी तलु�य नैमः। �शखाय वैषट।्
�ी तलु�य नैमः। कवचाय �म।
�ी तलु�य नैमः। न�े�याय वौषट।्
�ी तलु�य नैमः। अ�ाय फट।्

गणपती पजून

ता�हणात एक सपुारी ठेवनू �यावर गणपतीच पेजून



कराव .े

ॐ गणाना�ंवा गंणप�त�हवामह के�व�
कवीनामपुम�व�तमम ॥् �य�ेराज �ं�णां
��ण�पत आनः श�ृव��ूत�भः सीदसादनम ॥्
व�तुंड महाकाय सयू� कोट�सम�भ ॥ �न�व��न कंु� मे
दवे सव� काय�ष सुव�दा ॥महागणपतयनेमः �यानं
समप�या�म ॥
या�माणचे
महागणपतयनेमः
या नामम�ंान आेवाहन ,ं आसन ,ं पा� ,ं अ�य�,
आचमन ,ं �नान ,ं व�� ,ं गधं , अ�ता ,
प�ुप ,ंह�र�ाकुंकम ,ं धपू , द�प , नवै�े तंाबंलुद��णा ,
�वाकंरान ,् महानीराजंन , म�ंप�ुप ,ं नम�कारम्
समप�या�म ॥

अथ �ाथ�ना



काय� म �ेस��मायात �ुस� �ेव�य धात�र ॥
�व�या�ननाशमाया�त सुवा��ण सरुनायक ॥अनना
पजूया �व�नहता� महागणप�तः �ीयता ॥ं
गणपती पजूा झा�यावर ती सपुारी तळुशीजवळ
ठेवावी व �तथ गेधं, प�ुप वाहावे
तदन्तंर �व�ण चुी पजूा करावी �हणज बेालकृ�ण
�क�वा शा�ल�ाम (शा�ल�ाम असले तर �यावर अ�ता
वा� नय)े

ता�हणात दवे मतू� �क�वा शाळ��ाम �यावा व �याला
नम�कार क�न पजूा करावी

ॐ �ी�व�णव नेमः । आवाहन कंरो�म ।
(�व�णचू आेवाहन कराव )े

ॐ �ी�व�णव नेमः । आसनाथ�अ�तान स्मप�यामी ।
(आसनासाठ� अ�ता अप�ण करीत आह)े

ॐ �ी�व�णव नेमः । पादयोः पा� संमप�या�म ।



(पाय ध�ुयासाठ� ह �ेनम�ळ पाणी दते आह.े)

ॐ �ी�व�णव नेमः। ह�तयोः अ�य�समप�या�म ।
(हात ध�ुयासाठ� ह �ेनम�ळ पाणी दते आह.े)

ॐ �ी�व�णव नेमः । आचमनीय संमप�या�म ।
(�प�यासाठ� ह शे�ु पाणी दते आह)े

ॐ �ी�व�णव नेमः । �नानीय संमप�या�म ।
(�नानासाठ� ह से�तन�ाचं जेल अप�ण करीत आह)े

ॐ �ी�व�णव नेमः । पचंामतृ�नान संमप�या�म ।
नतंर पचंामतृान (ेपचंामतृ नस�यास सगुधंी वा सा�या
पा�यान)े दवेास �नान घालावे
तदन्तंर अ�भषके करावा, �व�णसुह�नाम, प�ुषस�ु,
नामावली, ह शे�य नस�यास खालील नाममा�ाने
अ�भषके केला तरी चालतो

ॐ �ी�व�णव नेमः । अ�भषके�नान संमप�या�म ।
(अ�भषके�पी �नान घालीत आह)े



�यानतंर दवेाला �व�छ पसुनू तळुशीजवळ ठेवाव वे
�यानतंर पढु�ल पजूा करावी

ॐ �ी�व�णव नेमः | व�� संमप�या�म |

(व�� अप�ण करीत आह.े)

ॐ �ी�व�णव नेमः| य�ोपवीत संमप�या�म |

(य�ोपवीत(ंजानव)े अप�ण करीत आह)े

ॐ �ी�व�णव नेमः| गधं समप�या�म |

(अगंाला ह सेगुधंी गधं लावीत आह.े)

ॐ �ी�व�णव नेमः| पजूाथ�ऋतकूालो�भवप�ुपाणी
समप�या�म|

(पजूसेाठ�, स�या�या ऋततू उमलणारी ही सगुधंी
फुल वेाहात आह.े)

ॐ �ी�व�णव नेमः| धपुम आ�ापया�म|

(�स� गधंासाठ� उदब�ी लावीत आह.े)



ॐ �ी�व�णव नेमः| द�प दंश�या�म|

(दवेतमेधील तजेाशंाला �द�ा�या तजेान ओेवाळ�त
आह.े)

ॐ �ी�व�णव नेमः| नवै�े संमप�या�म|

(आम�याकडील उ�म नवै�े दंवेाला अप�ण करीत
आह.े)

�द��णा कंरो�म, नम�कार कंरो�म, म�ंप�ुपं
समप�या�म|

�द��णा घालनू, नम�कार क�न, म�ंप�ुप अप�ण
करीत आह.े

व�रल पजूा झा�यावर तळुशीची पजूा करावी

हातात अ�ता घऊेन तळुशीदवेीच �यान व आवाहन
कराव वे खालील म�ं �हणनू झा�यावर त तेळुशीला
अप�ण करा



दवेी �व �ंन�म�ता पवू�म�च�ता�स मनुी�रःै
नमो नम�त तेलुसी पाप हंर ह�र��य।े।

�ी तलु�य नैमः। अ�य�समप�या�म।
(फूलान गेधंय�ु पाणी �श�पडाव)े

�ी तलु�य नैमः। आचमनीय संमप�या�म।
( तळुशीला �व�छ फूलान पेाणी �श�पडाव वे नम�कार
करावा)
�ी तलु�य नैमः। पचंामतृ�नान संमप�या�म।
तळुशीला पचंामतृ�नान घंालाव वे नतंर �व�छ पाणी
टाकावे
तदन्तंर कलशात पाणी घऊेन खालील म�ं �हणत ते
अ�भषके�नान तंळुशी घालावे
महा�साद जननी, सव� सौभा�यव�ध�नी
आ�ध �ा�ध हरा �न�य,ं तलुसी �व नंमो�ततु।े।



�ी तलु�य नैमः। व� संमप�या�म।
(तळुशीला माळव�� �ेहणज केापसाच वे� घंालाव )े

�ी तलु�य नैमः। कंचकुव� समप�या�म।
( तळुशीवर कापडी व�� �हणज,े पीस टाकाव )े

�ी तलु�य नैमः। कंठस�ु समप�या�म।
(तळुशीला मगंलस�ू घालाव)े

�ी तलु�य नैमः। भषुण संमप�या�म।
(तळुशीला दा�गन घेालावीत)

�ी तलु�य नैमः। अ�तान स्मप�यामी।
(तळुशीला अ�ता वाहाव)े

खालील म�ं �हणनू तळुशीला हळद-कुंकू, बागं�ा,
काजळ वाहावे

कुंकूमाल��द� कंा�मनी भषुना�पदम।्सौभा�यदं
गहृाणदे �ंसीद हरव�लभ।े।
ह�र�ाकुंकमचंवै �स��र क�जला��वत।्सौभा�य��ं



सयं�ु गहृाण परम�ेरी। समप�या�म। नम�कारो�म।
तदन्तंर तळुशीला फुल वेाहावीत
नाना�वध यथा�ा�त प�ुपा�ण समप�या�म।

�ी तलु�य नैमः। धपु संमप�या�म।
( तळुशीला उदब�ी दाखवावी )

�ी तलु�य नैमः। �दप संमप�या�म।
( तळुशीला �द�ान ओेवाळाव )े

तदन्तंर नवै�े दाखवावा
नवै�े गं�ृता दं�ेव भ�य भो�य सम��वतम ।्
षडसरै��वत �ंद� लं��म द�ेव नमो�ततु ॥े
नवै�ेावर तलुसीप� �क�वा पळ�न उेदक �ो�ण क�न
�ाणाय�वाहा , अपानाय�वाहा �ानाय�वाहा,
उदानाय�वाहा, समानाय�वाहा, ��ण�ेवाहा नवै�ें
समप�या�म।
(�ा नामम�ंाण सेमप�ण करावा)



पगूीफलने सयं�ुं ताबंलु �ं�तग�ृताम ॥् �ी तलु�यै
नमः। ताबंलू संमप�या�म।
( तळुशीला �वडा व सपुारी ठेवावी )

�ीतलु�य नैमः। नाना�वध फला�न समप�या�म।
( तळुशीला फळ अेप�ण करावी, बोर, आवळा, केळ�
इ..तळुशीजवळ ठेवावी )

तदन्तंर मगंला�के �हणावीत,मगंला�के झा�यावर
आरती करावी
तदन्तंर म�ंप�ुपाजंली �हणावी व तळुशीजवळ
द��णा ठेवावी
तदन्तंर ��द�णा घालावी
॥या�नका�नच पापा�न ��ह�या समा�न च । ता�न
ता�न �वन�य�ंत �द��ण पदपेद ॥े

तदन्तंर हातात पाणी घऊेन सोडाव वे पजूा सपं�
करावी .



_____________________

।। तळुशी�या ल�नाची मगंला�के ।।

�व��त �ी गणनायकं गजमखु,ं मोर�ेर �ंस��द ।ं
ब�लाळो म�ुड �ंवनायकमह,ं �च�ताम�ण �थवेर |ं|

ल�ेया����ग�रजा�मकं सरुवरद,ं �व�न�ेरम ओ्ज़रम |्

�ाम रेाजंण स�ं�थतम ग्णप�तः, कुया�त स्दा म�ल |ं|
१ ||

गगंा �स�ध सुर�वती च यमनुा, गोदावरी नम�दा ।
कावरेी शरय मूह��तनया शम��वती व�ेदका ।।
���ा व�ेवती महासरु नद�, �याता गया गडंक� ।
पणूा� पणू� जलःै सम�ु स�रता, कुया�तसदा मगंलम ।।
२ ।।
ल�मी: कौ�तभु पा�रजातक सरुा ध�वतं�र��ंमा: ।
गाव: काम�धाः सरु�ेर गजो, रभंा�ददवेागंनाः ।।



अ�ः स�त मखुो�वषम ह�रधनुं, शखंोमतृम चाबंधु ।े
र�नानीह चतदु�श ��तद�नम, कुव�त वुोमगंलम ।। ३ ।।
राजा भीमक ���मणीस नयनी, दखेोनी �च�ता करी ।
ही क�या सगणुा वरा नपृवरा, कवणा�स �या दंईेज ।े।
आता एंक �वचार कृ�ण नवरा, �यासी समपू� �हण ।े
��मी प�ु वडील �या�स पसुण,े कुया�त सदा मगंलम
।। ४ ।।
ल�मीः कौ�तभु पाचंज�य धन हु,े अगंीकारी �ीहरी ।
रभंा कुंजर पा�रजातक सधुा, दवे�� ह आेवरी ।।
द�ैया �ंा��त सरुा �वध �ूवष हरा, उ�चःै�वा भा�करा ।
धनेवु�ै वध वूरा�श चवदा, कुया�त सदा मगंलम ।। ५
।।
लाभो सतं�त सपंदा ब� त�ुहा,ं लाभोतही स�गणु ।
साधो�न ��थर कम�योग अप�ुया, �हा बाधंवा भंषूण ।।
सार रेा��धरुीण ह�ेच क�थती क�त� करा उ��वल ।
गाह��था�म हा त�ुहा वंधवुऱा दंवेो सदा मगंल ।। ६ ।।



�व�णलूा कमला �शवा�स �ग�रजा, कृ�णा जशी
���मणी ।
�स�धलूा स�रता त��स ल�तका, च�ंा जशी रो�हणी ।।
रामासी जनका�मजा ��य जशी, सा�व�ी स�य�ता ।
तशैी ही वध सूा�जरी व�रतस,े हष�वरासी आता ।ं।
७।।
आली ल�नघडी समीप नवरा घऊे�न यावा घरा ।
ग�ृो�के मधपुक� पजून करा अ�तःपटात धेारा ।।
��ा�� वधवुरा न क�रता,ं दोघ केरावी उभी ।
वाज�ं बे� गलबला न करण,े ल�मीपत मेगंलम ।। ८
।।
तदवे ल�न सं�ुदन तंदवे
ताराबल चं��बल तंदवे
�व�ाबल दंाोवबल तंदवे
ल�मीपत ते �े�यगु �ंमरा�म
समु�ुत� सावधान -सावधान



--------------------------

तळुशीची आरती १

जय दवे जय दवेी जय माय तेळुशी ।
�नज प�ा��न लघतुर ��भवुन ह तेळुशी ॥ ध.ृ ॥
��ा केवळ मळू� म�य तेो शौरी ।
अ�� शकंर तीथ�शाखाप�रवार� ॥
सवेा क�रती भाव�सकळ�ह नरनारी ।
दश�नमा��पाप�हरती �नधा�री ॥ जय दवेी. ॥ १ ॥
शीतल छाया भतूल �ापक तूंकैसी ।
म�ंज�रची ब� आवड कमलारमणासी ।
सव� दल�वर�हत �व�ण रूाह उेपवासी ।
�वशषे म�हमा तझुा शभु का�त�कमासी ॥ जय दवेी. ॥
२ ॥
अ�यतु माधव केशव पीताबंरधारी ।



तझु पेजूनकाल� जो ह�उ�चारी ॥
�यासी दसेी सतं�त सपं�� सखुकारी ।
गोसावीसतु �वनवी मजला तूंतारी ॥ ३ ॥
---------------------------

तळुशीची आरती २

तळुसीमळम�ृ�का जो लावी भाळ� ।
अन�ुदनी तळुसी तीथ� क�रतो आघंो�ळ ॥
तळुसीका�� �ीवा म�ंडत वनमाळ� ।
�या�यासगं रेाह हे�र सव�काळ� ॥ १ ॥
जय दवेी जय दवेी जय मय तेळुसी ।
अ�य मो�ाच��नजपद भाव�दसेी ॥ ध.ृ ॥
मजं�रया हो त�ुया व�ा�या धारा ।
पापाच�पव�त जळती तनभुारा ॥
आल येम�क�कर �हणती र�वकुमरा ।
तळुसीमळू�न �दस पेापासी थारा ॥ जय. ॥ २ ॥



त�ुझया एका दळ सेोड�वल देवे ।
�हण�ुन त�ुया चरण� ध�रला �ढ भाव ॥
व�ृद वे�तीसी तूंमज दईे ठाव ।
म�ुे�र �हण पे मै�ुय स�ाव ॥ जय. ॥ ३ ॥
-------------------

तळुशीची आरती ३

जय दवेी तळुसी मात बे� प�ुयपावनी ।
तजु क�रतो आरती ही लीन पद� होउनी ॥ ध.ृ ॥
��भवुन ह�लघ आुह तेव प�ा��न अ�त ।
म�ुळ���ा म�य�शौरी राह तेो ब� �ीत� ॥
अ�ी शकंर तीथ�शाखाप�रवार� शोभती ।
दश�न�त�ुया पाप हेरती ग मे�ुळ�नी ॥ जय. ॥ १ ॥
तव छाया शीतल द �ेापक तूंभतूळ� ।
ब� �ीती म�ंजरीची �व�धजनका लागली ॥
तव दलावीण होत बे� �यातं केा�हली ।



का�त�क� ब� आह तेव म�हमा या जन� ॥ जय. ॥ २ ॥
अ�यतुा माधवा ह मेधसुदूना जग�पती ।
तव पजून� ब� �मे�ऎस�ज गेज�ती ।
दशेी �या संतंतीही सखु सार�ब� �ीती ।
�व�ला�मज �वन�व भाव�मज तारी �वा�मनी ॥ जय.
॥ ३ ॥
---------------------

तळुशीची आरती ४

वृंदावनवासी जय माय तेळुसी ।
�शवह�र��ाद�का तंूंव�ं होसी ॥
म�ृयलुोक� �गट�ुन भ�ा उ��रसी ।
तझु�दश�न होता जंळती अघराश� ॥ १ ॥
जय दवे जय दवेी जय तळुसी मात ।े
क�र�व�ृ� आय�ुय नारायणव�नत ॥े ध.ृ ॥
का�त�कश�ुल�ाद�श कृ�णाश� ल�न ।



तझु वेृंदावनी �न�श�द�न��ीकृ�ण ॥
�वगा��नी व�ृी क�रती सरुगण ।
भ� �च�तन क�रता कं�रसी पावन ॥ जय. ॥ २ ॥
��भवु�न�तझुी सवेा क�रती ��काळ ।
�यातं�सखु दऊेनी तारी गोपाळ ॥
तझु��तवन ऎकु�न कापं�त क�ळकाळ ।
पावन क�र मज �हण मेोरो ब�लाळ ॥ जय. ॥ ३ ॥
-----------------

तलुसी �त�ुतः

नारायण उवाच
अ�त�ह�ताया तं�या चं ग�वा च तलुसीवनम I्

ह�रः स�प�ूय त�ुाव तलुस� �वरहातरुः II १ II

�ीभगवानवुाच
व�ृदा�पा� व�ृा� यदकै� भव��त च I



�व�बु�धा�तने व�ृदा मं���या तंा भंजा�यहम I्I २ II

परुा बभवू या दवेी �वादौ व�ृदावन वेन Iे

तने व�ृदावनी �याता सौभा�या तंा भंजा�यहम I्I 3 II

अस�ंयषे चु �व�षे पु�ूजता या �नर�तरम I्

तने �व�प�ूजता�या जंग�प�ूया भंजा�यहम I्I ४ II

अस�ंया�न च �व�ा�न प�व�ा�ण यया सदा I

ता �ंव�पावन� दवे� �वरहणे �मरा�यहम I्I ५ II

दवेा न त�ुाः प�ुपाणा संमहूने यया �वना I

ता पं�ुपसारा शं�ुा चं ���ुम�छा�म शोकतः II ६ II

�व� ये��ा��तमा�णे भ�ान�दो भवदे �्वुम I्

न��दनी तने �व�याता सा �ीता भवता�� म IेI ७ II

य�या द�ेा�तलुा ना��त �व�षे �ुन�खलषे चु I

तलुसी तने �व�याता ता यंा�म शरण �ं�याम I्I ८ II

कृ�णजीवन�पा या श����यतमा सती I

तने कृ�णजीवनी�त मम र�त जुीवनम I्I ९ II



II इ�त �ी��ववैत��कृ�तख�ड तेलुसी �त�ुतः
�ीतलु�समाता संमप�णम�त IुI

तलुसी �ततुी मराठ� अथ�:

नारायण �हणाल,े

ह मेनु!े तलुसी अतंधा�न झा�यावर भगवान �ीह�र
�त�या �वरहान �ेाकुळ होऊन व�ृदावनातं जाऊन
�यानंी तलुसीची पजूा �तची �ततुी केली.
�ीभगवान �ीह�र �हणाल,े

ज�ेहा वृंदा (तलुसी) �पी व�ृ तसचे �सर वे�ृ एक�
असतात त�ेहा �या व�ृ समदुायाला, वनाला �ानी
लोक वृंदा �हणतात. अशा "वृंदा" नावान �े�स�
असल�ेया ��य तलुसीची मी उपासना करतो. जी दवेी
�ाचीनकाळ� वृंदावनात �कट झाली होती, �यामळुे
�तला "वृंदावनी" �हणतात; �या सौभा�यवती दवेीची
मी उपासना करतो. जी प�ुकळ व�ृाम�य लेोकाकंडनू



पजूली जात,े �यामळु �ेतच नेाव "�व�प�ूजता" पडले
आह,े �या जगात प�ूय दवेीची मी उपासना करतो.
जीन नेहेमी अनतं �व�ानंा पावन केल आेह �ेया
"�व�पावनी" दवेीच �ेवरहान �ेाकुळ होऊन मी
�मरण करतो. अ�य प�ुप अेप�ण क�न स�ुा दवेता
तलुसीदल अप�ण के�या�शवाय �स� होत नाहीत
अशा "प�ुपसारा" प�ुपामं�य सेारभतू असल�ेया अशा
श�ु�व��पणी तलुसी दवेीच शेोकान �ेाकुळ
झाललेा मी दश�न क� इ��छतो. ससंारात �ज�या
�ा�तीन भे�आन�ंदत होतात �या "न�ंदनी"न,े भगवती
तलुासीन मेा�यावर �स� �हाव.े �या दवेीची सपंणू�
�व�ातं तलुना होऊ शकत नाही �हणनू ती "तलुसी"
नावान �े�स�आह,े �या मा�या ��यलेा मी शरण
जातो. जी सा�वी तलुसी वृंदा�पान भेगवान
�ीकृ�णाचंी जीवन�व�पा आह आे�ण �याचंी नहेमी
��यतमा अस�यान "ेकृ�णजीवनी" नावान �ेव�यात
आह,े ती दवेी तलुसी मा�या जीवनाच रे�ण करो.
-------------------



तळुशी �ववाह ( स�ं��त )

तळुशी �ववाह हा वा�ष�क उ�सव �हणनू करतात.
का�त�क श�ु �ादशीपासनू का�त�क पौ�ण�पय�त
तलुसी �ववाह करतात. म�ुयतः �ादशीस तलुसी
�ववाह कर�याची �था आह.े

�ववाहाची वळे: �ववाहाची वळे ही गोधळू� ( गाई
च�न घरी य�ेयाची वळे ) �हणज सेायकंाळची असत.े

�ववाहाची तयारी:
तळुशी वृंदावन सारवनू �व�छ करतात. वृंदावनास रगं
लावनू �यावर �व��तक काढतात. राधा-दामोदर �स�
अस��लहीतात. वृंदावनातंील तळुश�त �च�चा, आवळे
ठेवतात. ऊस खोचनू ठेवतात. ऊसाला वध�ूया
मामाचा मान आह.े

वृंदावनाभोवती माडंव घालावा. केळ�च गेाभ,े
आ�ंया�या डहा�या, टाळ,े फुला�ंया माळा वगरैे



लावा�ा. वृंदावनाभोवती सुंदर रागंोळ� घालावी.
पजूा सा�ह�य
हळकुंड,े �व�ाची पान�, सपुाया�, खोबया��या वा�ा,
हळद-कुंकू, इ�या�द पजूा सा�ह�य. नारळ, पचंा, खण,
नवै�ेासाठ� फराळाच पेदाथ�, �नर�नराळ� फळ,े ला�ा,
ब�ास आे�द.

पजूा �वधी
�ीमन म्हागणपतय नेमः असा म�ं �हणनू
तलुसीस�हत �ीगोपालकृ�ण �ी�यथ�
�ववाहो�सागं�यानावहना�द षोडशोपचार पजूनं
क�र�य "े

अस �ेहणनू कलश, शखं, घटंा व द�प याचंी पजूा
करावी.
�यान कराव वे खालील �लोक �हणावा.
�यानाचा �लोक:

शा�ताकारम भ्जुगसहयनम प्�नाभ संरुशे ।ं
�व�वाधार गंगनस�श मंघेवण�शभुागंम ।्



ल�मीका�त कंमलनयनम य्ो�ग�भ�या�नग�यम ।्
व�द �ेव�णुंभवभयहर संव� लोकैकनाथम ।्
यानतंर गोपालकृ�ण ता�हनातं घऊेन तलुसी व
गोपालकृ�णाची पजूा करावी. यानतंर खालील�माण�
तलुसीची �ाथ�ना करावी.
तलुसीची �ाथ�ना

�द��पधरा दवेी �द�ाभरणभ�ूषता ।
प�क�हारवदना वरामया चतभुु�जा ॥ १ ॥
शभुाशभु प�र�यागी �द�गधंानलुपेना ।
�यामा �वशालवदना नीलकुं�चताभधू�जा ॥ २ ॥
�फुर�कुंडलसयं�ुा पणू�च�ं�नभानना ।
केयहुार�वलसद र्�नमाला �वषो��वला ॥ ३ ॥
ह �ेयनम�ं �हणतानंा एका भा�ंातं �ध घऊेन तलुसी
वृंदावनातं �याची धार ध�न तीन �द��णा घाला�ा.
यानतंर गो�व�दा गो�व�दा असा ��वार नामघोष करावा.



दवेपजू�तील बाळकृ�णाची मतू� आणनू दवेाच ते�ड
तलुसी वृंदावनाकड केराव.े जमल�ेयाना अं�दा
वाटा�ात.

तलुसी व बालकृ�ण या�ंयाम�य�अतंःप�ट ध�न
मगंला�के �हणावीत. �ववाहा�यावळे� जशी �हणतात
तशी सरुवात व तसा शवेट करावा.
नतंर सवा�नी वृंदावनावर अ�दा टाकून टा�या
वाजवा�ा. वा� वेाजवावी.
पजूा करणारान एेक फुलाचंी माल गोपालकृ�णाला व
�सरी फुलाचंी माळ तलुसीला घालावी. नतंर तलुसी
व �ीकृ�णाची आरती करावी. व �ाथ�ना करावी.
�सीद मंम दवेशेी कृपया परया सदा ।
अ�भ� काय��स���च कु� म मेाधव��य ॥े
दवेसैह �न�म�ता पवू� अ�च�ता�स मनुी�वरःै ।
नमो नम�त तेलु�स पापहर हंर��य ॥े
सवुा�सन�ना तलुसीला हळदकुंकू वा�न ओट� भरावी.
द�प लावावा व �हणावे



अखडं सौभा�य व�ृय तेलुसी �ववाहागं�वने ।
राधाका�त�क दामोदर दवेता�ी�यथ� द�प�वालनं
क�र�य ॥े
व उदक सोडनू आरती करावी. �ा�णास गधंफूल
�वडा द��णा �ावी. ला�ा, ब�ास,े उसाच केव�वगरैे
�साद वाटावा.
नतंर क�यादान �वधी �हणनू �हणाव.े

दवे� कनकसपं�ा कनकाभरणौयु�ताम ।्
दा�या�म �व�णव ते�ुय �ं�लोक�जगीषया ।
मया सवं�ध�ता यंथाश��यालकंृता इंमा तंलुस� दवे� ।
दामोदराय �ीधराय वराय त�ुयमह सं�ंदद ॥े
अस येजमानान �ेहणाव.े नतंर �ाथ�ना करावी.
उ���ो�त� गो�व�द उ�त� ग�ड�वज ।
उ�त� कमलाक�त वासदुवे नमोऽ�ततु ॥े
अशा रीतीन�तळुशी�ववाह सपं� करावा.
---------------------



तलुसीची रोजची उपासना

रोज पाणी घालनू नवै�े दाखवनू तळुसीदल भ�ण
क�न �हणतात
तळुशी �ीसखी शभु पेापह�रणी प�ुयद ।े
नम�त नेारदनतु नेारायण मनः��य ॥े
तळुसीला �द��णा घालावा�ात. ��यले
पावलाग�णक अ�वमघे य�ाच फेळ �मळत.े

तलुसीचा गाय�ी म�ं

�ीतलू�य �ैव�ह ।े �व�ण�ु�याय धैीम�ह ।
त�ो अमतृा �चोदयात ॥्

तळुशीमाला



का�त�क म�ह�यातं तलुशीची माल प�रधान करतात.

तळुशीका�स�भतू मेाल केृ�णजन��य ।े
�बभ�म��वामह कं�ठे कु�मा कंृ�णव�लभम ॥्
अथ�
ह मेाल,े त तूळुशीका�ची बनललेी असनू व�ैणवाना
��य आहसे. मी तलुा कंठ� धारण करतो. मी कृ�णाला
��य होईन अस केर.

तळुशीची �ते

तळुशीप� ल�पजूा (�त)

ह एेक �त आह.े एकल� तळुसीप� वेा�न �व�णचुी
पजूा करायची. या पजू�त प�ह�या �दवशी �जतक�
तळुशीप��वाहीली असतील �ततक�च पढुे ��यके



�दवशी घऊेन ल� स�ंया परुी करावयाची. तळुशीप��
�व�छ असावीत. �कडक�, अ�व�छ, फाटललेी असू
नयते. �जतक� तलुशीदल रेोज वा�हली असतील
�तत�याच वातीन� आरती करावी.

तळुशी ल� �द��णा ( �त )

चातमुा�सातं तळुशीला ल� �द��णा घाल�याच �ेत
असत.े रोज �द��णा घालनू झा�यावर तळुशीची
आराधना करताना खालील�माण��हणतात.

ह तेळुशी, तूं�यामवण�, कमललोचन, �स�, चतभुु�ज,
दो�ही हातातं प� व कमल धारण करणारी, दोन हात
वरदव अभय म�ुते असललेी, �करीट, हार, केयरू,
कुंडल अलकंारानंी शोभणारी श�ुव��ा व
प�ासन�था अशी आहसे. तलुा मी नम�कार करतो.
तूंमला �स� होऊन वरदान द.े

�ातंील बरीचशी माहीती तळुशी �ववाह व तळुशी



माहा��य या प�ुतकातंनू साभार घतेली आह.े

तलुसी नामा�क

व�ृदा व�ृदावनी �व�प�ूजता �व�पावनी I

प�ुपसारा न��दनी च तलुसी कृ�णजीवनी II १ II

एत�ामा�कं चवै �तो� नंामाथ�सयंतुम I्

यः पठेत त्ा चं स�प�ूय सोS�मधेफ़लम लंभते I्I २ II

II इ�त �ी ��ववैत��कृ�तख�ड तेलुसी नामा�कम्
दवेी तलु�स�समप�णम�त IुI

तलुसी नामा�क मराठ� अथ�:

वृंदा, वृंदावनी, �व�प�ूजता, �व�पावनी, प�ुपसारा,
न�ंदनी, तळुस आ�ण कृ�णजीवनी ही दवेी तलुसीची
आठ नाव आेहते. ह देवेी तलुसी�या आठ नावाचंे



�तो� आह.े जो मन�ुय तलुसीची पजूा क�न या
नामा�काचा पाठ करतो �याला अ�मधे य� के�याचे
फळ �मळत.े

-----------------

॥ �ीतलुसी�तो�म ॥्

जग�ा��! नम�त�ुय �ंव�णो� ��यव�लभ ।े
यतो ��ादयो दवेाः स�ृ� ��थ�य�तका�रणः ॥
नम�तलु�स क�या�ण नमो �व�ण�ु�य शेभु ।े
नमो मो��द दे�ेव नमः स�प��दा�यके ॥
तलुसी पात मुा �ंन�य संवा�पद�्योऽ�प सव�दा ।
क��त�ता�प �मतृा वा�प प�व�य�त मानवम ॥्
नमा�म �शरसा दवे� तलुस� �वलस�नमु ।्
या �ं�व्ा पा�पनो म�या� म�ुय�त सेव��क��बषात ॥्
तलु�या र��त संव�जगदते�चराचरम ।्
या �व�नह��त पापा�न ��व्ा वा पा�प�भन�रःै ॥



नम�तलु�य�ततरा यं�य बै�ा��ल�कलौ ।
कलय��त सखु संव����यो व�ैया�तथाऽपर ॥े
तलु�या नापर �ंक��च�वैत जंगतीतल ।े
यथा प�व��तो लोको �व�णसु�ने व�ैणवः ॥
तलु�याः प�लव �ंव�णोः �शर�यारो�पत कंलौ ।
आरोपय�त सवा��ण �येा�ंस वरम�तके ॥
तलु�या संकला दवेा वस��त सतत यंतः ।
अत�तामच�य�ेलोके सवा�न द्वेान स्मच�यन ॥्
नम�तलु�स सव�� पे�ुषो�मव�लभ ।े
पा�ह मा संव� पाप�ेयः सव�स�प��दा�यके ॥
इ�त �तो� पंरुा गीत पं�ुडरीकेण धीमता ।
�व�णमुच�यता �न�य शंोभन�ैतलुसीदलःै ॥
तलुसी �ीम�हाल�मी�व��ा�व�ा यश��वनी ।
ध�या� धमा�नना दवेी दवेीदवेमनः��या ॥
ल�मी��यसखी दवेी �ौभू��मरचला चला ।
षोडशतैा�न नामा�न तलु�याः क�त�य�रः ॥



लभत सेतुरा भं��म�त �ेव�णपुद लंभते ।्
तलुसी भमू�हाल�मीः प��नी �ीह��र��या ॥
तलु�स �ीस�ख शभु पेापहा�र�ण प�ुयद ।े
नम�त नेारदनतु नेारायणमनः��य ॥े
इ�त �ीप�ुडरीककृत तंलुसी�तो�म स्�पणू�म ॥्

-------------------

अशोककाका कुलकण�
पाचगेावकर
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